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 5الُملحق 

 العالقة مع اآلباء واألسالف المتوفّين

 

راتهم الكونيّة وأفكارهم والحقائق التّي يعتنقونها ُمقّدمة : لدى المسيحيّين المؤمنين مسؤوليّة من هللا بأن يغيّروا تصوُّ

وقِيَمهم وقناعاتهم واختباراتهم وتجاربهم الحياتيّة وسلوكيّاتهم وعالقاتهم ومؤّسساتهم بحيث تنسجم مع ثقافة ملكوت 

 لَحق، سننظر إلى عالقتنا بأسالفنا المتوفّين. هللا! في التّعليم الُمقدَّم في هذا المُ 

 

األسالف  أرواحفي بعض الثّقافات، هناك تشديد كبير على عالقة اإلنسان بأسالفِه المتوفّين. فترى تلك الثّقافات أن 

سادها المتوفّين حاضرة في البيت الذي كانت تلك األرواح تسكنه )قبل الوفاة(، أو تكون حاضرةً عند القبور التّي أج

 مدفونة فيها، أو حاضرة بمكاٍن خاّص، كالهيكل أو المعبَد الذي كانت ترتاده للعبادة والّصالة. 

 

 ماذا يعلّم الكتاب الُمقدَّس عن موضوع أرواح األسالف المتوفّين؟ 

 ما الفرق بين أرواح األسالف المتوفّين واألرواح الّشّريرة؟ 

 

 أ. مكان سكنى أرواح األسالف بعد الموت

 

 . 22-22: 61لوقا  اقرأ

 : أين تكون أرواح األسالف بعد أن يموتوا جسديًّا؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

حين يموت غير المؤمنين تذهب أرواحهم مباشرة إلى جهنَّم، حيث تتعذَّب. ولكن حين يموت المؤمنون بالمسيح فإن 

، حيث سيسكنون إلى األبد في محضر يسوع المسيح. وبهذا، فإن أرواح األسالف الّسماءأرواحهم تنتقل فوًرا إلى 

المتوفّين ال تكون موجودة في األرض أبًدا! ينبغي أن تدفع هذه الحقيقة األبناء المؤمنين ألن يشاركوا بشارة اإلنجيل 

 مع والَديهم غير المؤمنين بينما هم على قيِد الحياة. 
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 المتوفّين على األحياء في األرضب. تأثير أرواح األسالف 

 

 .61-5: 9جامعة  اقرأ

 : ما التّأثير الممكن لمن هم في حالة الموت على اآلخرين الذين في األرض؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

بينما يمكث الجسد في القبر، تكون روح أو نفس الّشخص المتوفّي إما في الّسماء أو الجحيم. يعلّم الكتاب الُمقدَّس 

! أرواح األسالف المتوفّين غير أيّة عالقة بحياة الّناس على األرضتكون ألرواح أو نفوس الموتى  البوضوح أنه 

شخٍص أو حدٍث في األرض! أرواح المتوفّين ال تسكن في  موجودة على األرض، وال تستطيع أن تؤثّر على أي  

البيت أو المكان الذي كانت تسكنه قبالً. كما أنّها ال تسكن في قبورها، حيث أجساُدها مدفونة. وهي ال تسكن في 

الهياكل والمعابد، حيث كانت تعبُد. أرواح المتوفّين غير موجودة في أي مكاٍن على األرض! أرواح األسالف 

جودة إّما في الّسماء أو الجحيم، وال تستطيع أن تنتقم ألنفسها، وال تستطيع أن تؤذي النّاس بأيّة طريقة، ألنّها ال مو

 تستطيع أن تؤثّر على أي إنسان أو حدٍث على اإلطالق! 

 

 ج. دعوة ومناشدة أرواح الموتى لإلنقاذ والمعونة

 

 : ما سبب عدم نفع مناشدة أرواح الموتى لتقديم المعونة؟ شف وناق  اكتش  

 

 !أرواح األسالف المتوفّين ال تعرف شيئًا عن النّاس أو األحداث الحاصلة على األرض. 1

 . 61-5: 9جامعة  اقرأ

 .مالحظات

ليقّدموا بها النّصح للناس في األرض. إنّهم ال يستطيعون مساعدة النّاس في األرض ألنّهم  حكمةلدى المتوفّين  ليس

ليسوا في األرض! فالكتاب الُمقدَّس يعلّم أّن األرواَح بعَد الموت ال تستطيع أن تشارك في األنشطة والحياة على 

 األرض! 

 

 

 . يمكن لألرواح الّشّريرة أْن تقلّد األسالف. 2
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 . 61: 66كورنثوس 2؛ 11: 2؛ يوحنّا 61-2: 22صموئيل 6 اقرأ

 .مالحظات

حين زار الملك شاول عّرافةً، ظّن أن النّبي المتوفّي صموئيل هو َمن كلّمه. ولكّن الّراجح أن شيطانًا زيَّف صوت 

خارجةً من األرض  روًحاصموئيل. لم يَر شاول صموئيَل، كما أن العّرافة لم تقل إنّها رأْت صموئيل، بل إنّها رأت 

(. الذين يؤمنون بأنَّه يمكن التّواصل مع أرواح 61: 22صموئيل 6بدت كأنّها "رجٌل شيٌخ صاعد وهو ُمغطَّى بجبّة" )

المتوفّين أو أنّها تؤثّر في عالمها تخدعهم األرواح الّشّريرة أو الّشياطين. يعلّم يسوع أن إبليس وأرواَحه الّشّريرة 

 كورنثوس2ويتظاهر بغير حقيقته ) يُخفي حقيقَة نفسه(، ويعلّم الّرسول بولس أن إبليس 11: 2)يوحنّا  كذابون

 (. فما رآه شاول والمرأة لم يُكن في الحقيقة روَح إنساٍن ميت، بل روًحا شّريًرا أو شيطانًا! 61: 66

 

 د. دعوة أو مناشدة أرواح المسيحيين المؤمنين لإلنقاذ والمعونة

 

 . 6: 2يوحنّا 6؛ 25: 7؛ عبرانيين 61: 12؛ إشعياء 26: 61أيّوب  اقرأ

 : لماذا ال يجوز للمسيحيّين المؤمنين مناشدة أرواح المسيحيّين المؤمنين المتوفّين بأن تعينهم؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

أن تتشفّع في الّسماء ألجل يؤمن البعض أن أرواح بعض المسيحيّين المؤمنين الّشهيرين، ويُدعون "قّديسين"، يمكنها 

 المسيحيّين الذين ما يزالون على األرض. يكّرم هؤالء المدعّوين "قّديسين"، ويتوقون للحصول على شفاعتهم. 

 

ولكّن الكتاَب الُمقدَّس يعلّم بوضوح أن أرواح القّديسين المتوفّين غير واعية لواقع األرض، وال يستطيعون االنخراط 

رض. بحسب أيّوب، فإّن أرواح المتوفّين ال يعرفون إن كان أوالدهم يغتنون أو يبقون فقراء. بأموٍر تتعلَّق باأل

 وبحسب إشعياء، فإنّه ال إبراهيم وال يعقوب قادٌر على أن يرى أو يسمع ما يحدث في األرض ألوالدهم ونسلهم. 

 

وع المسيح! ولذا، ال يجوز للمسيحيين الوحيد الذي يستطيع أن يتشفّع ألجل المسيحيّين المؤمنين على األرض هو يس

أن يصلّوا إلى َمن يُدعون "قّديسي الكنيسة" أو أسالفهم، إذ الكتاب الُمقدَّس يعلّم أّن على المسيحيين أالّ يصلّوا إالّ هلل 

 اآلب، باسم يسوع المسيح وبإرشاد الّروح القدس. 

 

 هـ. دعوة أو مناشدة األرواح الّشّريرة لإلنقاذ والمعونة
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 : لما ال يجوز للناس أن يطلبوا معونة األرواح الّشّريرة أو الّشياطين؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

، الذين يّدعون أّن لديهم قدراٍت على التّواُصل مع أرواح األسالف المتوفّين ومن ثّم يعلِنون نتائج الّروحيون الوسطاء

الوسطاء الّروحيّون مع أرواح األسالف المتوفّين، ولكن  ذلك التّواُصل، يكذبون! ال يتواَصل هؤالء اإلرواحيون أو

مع أرواٍح شّريرة أو شياطين! واألرواح الّشّريرة أو الّشياطين هي مالئكة ساقطة. ليس من أرواٍح صالحة أو مالئكة 

س! وهو يذّكر صالحة يمكن للنّاس أن يتواَصلوا معهم. الّروح الّصالح الوحيد الذي يتواَصل مع النّاس هو الّروح القد

 :61النّاس بكالم يسوع، ويشهد ليسوع، ويمّجد يسوع، ويقود النّاس إلى كّل الحّق الذي أعلنه يسوع )يوحنّا 

62-61 !) 

 

 .األرواح الّشّريرة ُمرَسلون زائفون وُمضلّون. 1

 . 61: 66كورنثوس 2 اقرأ

يحّذر الّرسول بولس المسيحيين المؤمنين من حقيقة أن األرواح الّشّريرة أو الّشياطين خبيرة في التّخفّي والتّزييف. 

فهي تستطيع أن تظهر كخّدام للمسيح، بينما هي في الحقيقة خداٌم إلبليس! ويمكنها أن تّدعي أنها أرواح األسالف، 

 بينما هي في الحقيقة أرواٌح شّريرة! 

 

 . ألرواح الّشّريرة تعطي رسائل ُمزيِّفة كاذبة وُمضلّةا. 2

 . 11: 2؛ يوحنّا 1-5: 1؛ متّى 6: 1تيموثاوس 6؛ 21-25: 22؛ إرميا 22-21: 62تثنية  اقرأ

يحّذر الّرسول بولس المسيحيّين من حقيقة أّن األرواح الّشّريرة أو الّشياطين تعلّم تعاليم ُمزيَّفة ومنحرفة وتخدع 

م يستطيعون أن يوِصلوا للناس، الذين يثقون بهم، رسائل كاذبة وأحالًما وروًى واختباراٍت وعقائد خاطئة النّاس. فه

كثيرة، وغيرها. وقد تبدو هذه األمور آتيةً من هللا، ولكنّها في الحقيقة من إبليس! كما أّن إبليس قد يقتبس من الكتاب 

مسيح من حقيقة أّن إبليس كاذب وأبو كّل الكذب والكّذابين. ولذا، الُمقدَّس حين يحاول خداع النّاس! يحذ ر يسوع ال

على المسيحيّين المؤمنين أن يفحصوا الّرسائل واألحالم والّرؤى واالختبارات التّي يتلقّونها في ضوء تعاليم الكتاب 

 الُمقدَّس الواضحة! 

 

 . يمنع هللا االتّصال باألرواح. 3

 . 21-69: 2؛ إشعياء 27، 1: 21؛ 26: 69؛ الويين 62-9: 62تثنية  اقرأ
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يمنع هللا كل اتّصال مع اإلرواحي ين، وهم الذين يحاولون االتّصال مع الموتى، كما يمنع التّواصل مع الوسطاء 

إلى أصحاب التّوابع : "وإذا قالوا لكم اطلبوا 21-69: 2الّروحي ين والعّرافين وكل أنواع الّسحر! ومكتوب في إشعياء 

والعّرافين المشقشقين والهامسين، أال يسأل شعٌب إلهَه؟ أيسأل الموتى ألجل األحياء؟ إلى الّشريعة وإلى الّشهادة، إن 

لم يقولوا مثل هذا القول، فليس لهم فجر." يمنع الكتاب الُمقدَّس المسيحي ين من استشارة أية أرواح، ويأمرهم بأالّ 

مة هللا! يأمر هللا المسيحيّين بأن يدرسوا الكتاب الُمقدَّس ويفّسروه باالستقامة وبشكٍل صحيح، وبأن يستمعوا إالّ لكل

يطيعوا تعاليم الكتاب الُمقدَّس فقط. الذين يهِملون هذه الوصية ال ضياء أو فجَر لهم! ولذا، اسَع لمعرفة إرادة هللا 

 . 2والُملَحق  12ادي الّرابع، الّدرس الُمعلَنة في الكتاب الُمقدَّس! انظر الّدليل اإلرش

 

 و. عبادة أرواح األسالف المتوفّين

 

 .نهى هللا المسيحيّين المؤمنين عن عبادة أي شخٍص أو شيٍء إال هللا الحيّ . 1

 : لماذا ال يجوز للمسيحيّين أن يعبدوا أرواح األسالف المتوفّين؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 (. 69-62: 2يمنع الكتاب الُمقدس المسيحيّين المؤمنين من عبادة المالئكة )كولوسي 

 (! 61-2: 1ويمنع المسيحيّين من عبادة إبليس أو شياطينه )متّى 

 (. 65-66: 61 الرسل آخرين )أعمال أناس ويمنع المسيحيّين من عبادة

 كرامها. ولذا، فهم ممنوعون من عبادة أرواح األسالف المتوفّين أو إ

 (! 61: 1)متّى  هو فقط، وبخدمته عبادة الّرب إلههم فقطيأمر يسوع المسيحيّين بوجوب 

 

 . نهى هللا المسيحيّين المؤمنين عن تقديم  أيِّ نوٍع من الّذبائح الّدينيّة. 2

 : لماذا ال يجوز للمسيحيّين أن يقّدموا بخوًرا أو ذبائح ألجل أسالفهم المتوفّين؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

. يعلّم الّرسول بولس أن الّذبائح التّي تُقدَّم لألصنام هي في الحقيقة ذبائح ُمقّدمة لألرواح 21-69: 61كورنثوس 6 اقرأ

وبالتّماثيل الخاّصة بها. وهي تُِحّب  )الّشياطين( أن ترتبط بعبادة األوثانتحبُّ األرواح الّشّريرة الّشياطين!  –الّشريرة 

أن تسكن في الهياكل والبيوت والمذابح البيتية والقبور. وهي تحّب أن ترتبط بطقوس المعابد ووالئم المعابد والّذبائح 

مور المرئيّة ألن هذه أسهل طريقة لها والبخور، والمال والطّعام، وغيرها. تربط األرواح الّشّريرة نفسها بكّل هذه األ
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للّسيطرة على النّاس في األرض! ال يجوز للمسيحيّين أن يحرقوا بخوًرا أو يقّدموا ذبائح ألسالفهم الموتى، ألن هذه 

 األعمال هي في الحقيقة ذبائح وقرابين لألرواح الّشّريرة أو الّشياطين! 

 

ّرسول بولس إنّه ال يمكن خدمة الّرّب والّشياطين في الوقت نفسه! . يقول ال26: 61كورنثوس 6؛ 21: 1متّى  اقرأ

 على النّاس أن يختاروا ما بين عبادة األرواح الّشّريرة وعبادة هللا الحّي! 

 

 ز. حفظ ذكرى األسالف

 

 : لماذا يمكن للمسيحيّين أن يحفظوا ذكرى أسالفهم المتوفّين؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ر األحداث المهّمة واألشخاص يمنع الكتاب الُمقدَّس عبادة البشر وعبادة أرواح األسالف المتوفّين،  ولكّنه ينصح بتذكُّ

 . المؤّثرين في الماضي

 

 . تذكَّر ساللة نسب يسوع المسيح. 1

 . 27-22: 2؛ لوقا 67-6: 6متّى  اقرأ

أّول فقرٍة في العهد الجديد تقّدم سلسلة نسب الّرّب يسوع المسيح. تلخ ص هذه الّسلسلة حقيقة أن يسوع تّمم ناموس 

 (، وفي الوقت نفسه تمثّل ُمقّدمة إلى إعالن العهد الجديد عن يسوع المسيح. 67: 5العهد القديم واألنبياء )متّى 

 

(. كان يوسف يعرف أنّه 61: 6ها يسوع، الذي يُدعى المسيح" )متّى "ويعقوب ولد يوسف رجَل مريم، الذي ُولِد من

(. ولكّن يوسف لم يكن األب 22-21: 6(، والمالك جبرائيل أّكد هذه الحقيقة )متّى 27: 6من نسل داود )لوقا 

 (. 5-1: 2في ما يتعلّق بطبيعته البشرية )لوقا  –الطّبيعي ليسوع المسيح، إذ كان أبا يسوَع قانونيًا فقط 

ا (. وكان الكاهن زكريَّ 22: 6ومريم أيًضا كانت تعرف أنّها من نسل داود، كما يُرى في ما قاله جبرائيل لها )لوقا 

(. ولكنَّ مريم كانْت األمَّ الطّبيعية ليسوع اإلنسان. فاهلل العظيم 19: 6يعرف أن يسوع المسيح من نسل داود )لوقا 

 (. 22-21: 6من الّروح القدس في مريم )لوقا نفسه اتّخذ طبيعةً بشريةً بعمٍل عظيم 
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( عبر يوسف ويعقوب ومتّان، وصوالً إلى 67-6: 6ليسوع )متّى  سلسلة الّنسب القانونيّةمتّى يدّون لنا  الّراجح أن

( عبر مريم، التّي 27-22: 2ليسوع )لوقا  سلسلة الّنسب الجسديّةلوقا فالّراجح أنّه يدّون  سليمان، ثم داود. أما

زّوجت من يوسف، صهر هالي بن متثات، وصوالً إلى ناثان ابن داود. الّراجح أن يوسف لم يكن ابَن هالي، بل ت

ابُن يوسف بن هالي." وهكذا،  وهو على ما كان يَُظنّ زوج ابنته، مريم. هذا ما يشير إليه لوقا في كلماته: "يسوع ... 

 يدّون متّى سلسلة نسب يوسف، بينما يدّون لوقا سلسلة نسب مريم. 

 

تحتوي سلسلة نسب متّى على أسماء نساء وأسماء أناٍس صالحين ورديئين. بل إّن الكتاب الُمقدَّس يدّون خطايا حتّى 

 لخالص. الذين يُعتبَرون صالحين بغاية التّشديد على أن الجميع بحاجٍة ل

 

 . تذكَّر أحداث الخالص والّدينونة في الكتاب الُمقدَّس. 2

 . 66-1: 61كورنثوس 6 اقرأ

يعلّمنا الكتاب الُمقد س أن األحداث التّي حصلت في العهد القديم هي أمثلةٌ للمسيحيّين المؤمنين تعلّمهم أالّ يضعوا 

ضي. وهو يخبِرنا بأنَّ دينونة هللا في العهد القديم التي وقعت قلوبهم على األمور الّشّريرة التّي عملها النّاس في الما

 على هؤالء النّاس هي بمثابة أمثلة وتحذيرات للمسيحيّين اليوم! 

 

 . تذكَّر بشكٍل خاّص إيمان المؤمنين المذكورين في الكتاب الُمقدَّس. 3

 . 11-22، 27-21، 61-7: 66عبرانيين  اقرأ

كثيرين من شخصيات العهد القديم الذين كانت حياتهم الُمتّصفة باإليمان  66يتذكَّر كاتب العبرانيّين في األصحاح 

 شهادةً على حقيقة هللا وملكوته. 

 

 .تذّكر بشكٍل خاّص إيمان القادة الّسابقين. 4

 . 7: 62عبرانيين  اقرأ

ات بوجوب أن يتذّكروا قادتهم الذين كلّموهم في الماضي بكلمة يعلّم كاتب رسالة العبرانيّين المسيحيّين في هذه اآلي

هللا. على المسيحي ين أن يفّكروا بشكٍل خاّص بقادتهم في الماضي الذين عاشوا ما كانوا يعظون وينادون به. كما أن 

 عليهم أن يتمثَّلوا باإليمان المسيحي الذي ظهر في قادتهم الّسالفين. 
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يعبدوا أسالفهم أو قادتهم أو أيَّ أشخاٍص مهّمين آخرين. ولكن على المسيحيّين أن يتذّكروا ال يجوز للمسيحيّين أن 

الّدروَس التّي تعلّموها من شخصيّات الكتاب الُمقدَّس ومن قادتهم الّسالفين. كما أن على المسيحيّين أن يتذّكروا 

 الّدروس التّي يمكنهم أن يتعلّموها من أسالفهم!

 

 

 


